Zpráva
ze zasedání výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP
konaného dne 9. prosince 2021
Přítomni: dle presenční listiny
Program:
1. Kompetence po získání atestace z Klinické osteologie:
Na žádost IPVZ výbor specifikoval kompetence specialisty v klinické osteologii, počet
atestovaných a problematiku akreditovaných pracovišť
Návrh kompetencí byl zaslán IPVZ a MZ a po jejich schválení bude zveřejněn
Přehled atestovaných specialistů v klinické osteologii a jejich pracovišť v ČR:
Praha 21, Středočeský kraj 4, Plzeňský kraj 4, Jihočeský kraj 2, kraj Vysočina 2,
Královéhradecký kraj 8, Jihomoravský kraj 1, Olomoucký kraj 8, Zlínský kraj 7,
Moravskoslezský kraj 6 – celkem 63 atestovaných klinických osteologů.
Zásadně je třeba posílit speciliasaci především v Jihomoravském, Jihočeském kraji
a kraji Vysočina, zcela chybí atestovaní odborníci v kraji Karlovarském,
Libereckém a Ústeckém
Celková potřeba klinických osteologů v ČR je v současné době na úrovni 150
specialistů
Počet a lokalisaci akreditovaných pracovišť nelze v tuto dobu posoudit – požadavky
na akreditovaná pracovitě v nedávné době specifikovala Vyhláška MZ ČR a
akreditace probíhají. Problém se objevuje především v nedostatku akreditovaných
pracovišť pro problematiku dětské osteologie
2. Výbor odsouhlasil výši členských příspěvků pro rok 2022 ve stejné výši jako doposud,
tedy 300,- Kč/rok bez rozdílu kvalifikace a věku. Součástí členského příspěvku i nadále
zůstává předplatné časopisu Clinical Osteology, který je SMOSem podporován odborně
i finančně
3. Výbor projednal závěrečnou zprávu a vyúčtování Kongresu českých a slovenských
klinických osteologů v září 2021 v Hradci Králové. Kongres a jeho průběh byl velmi
positivně přijat odborně i společensky a byl i ekonomicky přínosný
4. Výbor schválil finanční podporu časopisu Clinical Osteology pro rok 2021 i rok 2022
5. Plán akcí pro rok 2022:
Konference Sekundární osteoporosa v Plzni ve dnech 22-23 dubna 2022 (odborně i
organisačně zajistí VV, výbor pověřil technickou přípravou agenturu Hillary
consulting)
Kurs v předatestační přípravě ve dnech 9-13 května 2022 (a následně v podzimních
měsících)
Společný Kongres slovenských a českých klinických osteologů v Horním Smokovci ve
dnech 22-24 září 2022
6. Výbor zahájil přípravu voleb v jarních měsících 2022. Volby proběhnou jednokolově,
preferenčně elektronicky. Členové bez známé elektronické adresy budou obesláni
poštou. Výbor zvolil volební komisi. Vědecký sekretář co nejdříve připraví dopis
členům SMOS s upozorněním na volby a potřebu nahlásit funkční mailovou adresu.

Dopis bude vložen do č. 4 časopisu Clinical Osteology. Odpovědní členové výboru
připraví zprávu o činnosti v končícím volebním období. Výsledky voleb budou
vyhlášeny na Konferenci v Plzni
Jednání výboru bylo ukončeno v 17:00 hod
Zapsal VP
SMOS-zpráva ze zasedání výboru

